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Не абы яка выя да ста ну сва іх і су сед скіх 
два роў лю дзі ў ве рас ні — каст рыч ні ку мо гуць 
на быць гра мад скія паў на моц твы — на ўпрост 
кан так та ваць з ка му наль ны мі служ ба мі 
За вод ска га ра ё на ста лі цы і ўказ ваць ім на 
ву ліч ныя праб ле мы: ад чы не ныя дзве ры, 
зла ма ную лаў ку, пе ра вер ну тую смет ні цу, 
па хіс ну ты слуп, ня ско ша ную тра ву...

У ста лі цы ўжо па спя хо ва пра цу юць та кія ар-
га ні за цыі, як КОТГ Сы — ка ле гі яль ныя ор га ны 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня, 
якія функ цы я ну юць на доб ра ах вот ных па чат ках. 
Не каль кі га доў та му асво і лі прак ты ку вы ба раў 
стар шых па пад' ез дах. Ця пер на чар зе — ста ліч-
ныя два ры.

— У нас ужо ёсць кан ды да ты на абран не стар-
шы мі па два рах. Гэ та іні цы я тыў ныя жы ха ры, 
не абы яка выя да лё су два ра. Яны бу дуць нам 
пад каз ваць, а мы — вы кон ваць іх зва ро ты, — 
тлу ма чыць но ва ўвя дзен не Мі ха іл ВА РЫ КАШ, 
ды рэк тар жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
За вод ска га ра ё на Мін ска. — Та кім чы нам мы 
вы хо дзім на ад кры ты дыя лог з гра ма дзя на мі і 
раз ліч ва ем, што праз гэ та вя лі кая коль касць зва-
ро таў, якая іс нуе ця пер, змен шыц ца. Мы су мес на 
бу дзем на во дзіць па ра дак, і та ды жыць у на шым 
ра ё не ста не лепш.

Абі рац ца стар шыя бу дуць на агуль ных схо-
дах гра ма дзян са мі мі жы ха ра мі і прад стаў ні ка-
мі ка му наль ных служ баў, бо ўсе яны ве да юць 
іні цыя  тыў ных су се дзяў і здоль ныя пра па на ваць 
най леп шыя кан ды да ту ры на пост «га ла вы два-
ра».

— Лю дзі, якія тут жы вуць, што дня ідуць на ра-
бо ту, за ўва жа юць усё і ад ра зу нам па ве да мяць 

аб праб ле ме. Ка му наль ныя служ бы і ства ра лі ся 
для на сель ніц тва, каб мы чу лі іх і вы кон ва лі за пы-
ты. І мы зу сім не су праць, ка лі нам бу дуць хут ка 
па ве дам ляць аб праб ле ме. Маг чы ма, мы дзесь ці 
са мі неш та не да гле дзе лі, не за ўва жы лі, — раз ва-
жае ды рэк тар. — Га лоў нае — вы ра шыць пы тан не 
і па тлу ма чыць лю дзям, што сён ня мы не мо жам 
ад ра ман та ваць гэ тую лаў ку, а вось праз два тыд-
ні ці ме сяц — ка лі лас ка. Ад нак абя цан не та кое 
трэ ба вы кон ваць, та ды бу дзе ра зу мен не.

Зва ро ты гра ма дзян бу дуць ад пра цоў вац ца 
ка му наль ні ка мі су мес на са служ бай «115», каб 
не па кі нуць без ува гі ні вод ную прось бу. Абраць 
стар шых па два ры пла ну юць за ве ра сень — каст-
рыч нік, а атры маць пер шыя вы ні кі ад іх ра бо-
ты — ужо да кан ца гэ та га го да. Ад нак рэ аль на 
па ба чыць, ці пры но сіць ка рысць дзей насць 
ак тыў ных жы ха роў і ці вар та рас паў сюдж ваць 
во пыт За вод ска га ра ё на на ўсю ста лі цу, мож на 
бу дзе не ра ней чым праз паў го да.

Іры на СІ ДА РОК, фота аўтара.

У 
Ві цеб скай воб лас ці 
за рэ гіст ра ва на ка ля 
620 аг ра ся дзіб, 

у тым лі ку ча ты ры — на 
ба зе сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый. Амаль па ло ва з 
іх зна хо дзіц ца ў Брас лаў скім, 
па 44 — у Мёр скім і Па стаў скім 
ра ё нах. А вось у Та ла чын скім 
сё ле та з'я ві ла ся пер шая.

Доб рай на ві ной для гас па-
да роў у па чат ку мі ну ла га го да 
стаў ус ту піў шы ў сі лу прэ зі дэнц-
кі Указ № 365 «Аб раз віц ці аг-
ра эка ту рыз му» (ад 9 каст рыч-
ні ка 2017 го да). Дзя ку ю чы яму 
іс тот на спра шча ец ца ака зан не 
па слуг у гэ тай сфе ры. Па ра-
лель на па шы ра ны пе ра лік па-
слуг, якія мо гуць аказ вац ца.

На жаль, не ўсе ся дзі бы 
пра цу юць. З агуль най коль-
кас ці ле тась дзей ні ча ла толь кі 
80 %. На прык лад, у Брас лаў-
скім ра ё не ў 2018 го дзе коль-
касць ся дзіб па мен шы ла ся 
на 17. Гэ та ад бы ло ся та му, што 

не ка то рыя суб' ек ты аг ра ту рыз-
му не ад па вя да лі па тра ба ван-
ням Ука за № 365.

Так са ма ле тась у ся дзі бах 
пры ня лі ка ля 42,2 ты ся чы гас-
цей. Па раў най це: па за ле тась 
іх бы ло 33,1 ты ся чы, а ў 2016 
го дзе — пры бліз на 31,7 ты ся чы. 
Ся рэд няя пра цяг ласць пра-
жы ван ня: у 2018-м — больш 
за дзе вяць дзён і пры бліз на 
па пяць з па ло вай дзён у 2016 
і 2017 га дах. Зна чыць, біз нес 
ста но віц ца больш вы гад ным. 
А па да так — уся го толь кі ба за-
вая ве лі чы ня ў год.

У мно гіх ра ё нах гас па да ры 
аг ра ся дзіб, каб ме на ві та да іх 
пры еха лі ад па чыць, шу ка юць 
«фіш кі». І пры кла даў гэ та му 
ўсё больш. На прык лад, ма-
са вым стаў ле таш ні чэм пі я нат 
кра і ны па яз дзе па без да рож-
жы, які прай шоў на ба зе ся-
дзі бы «Ка на шы» ў По лац кім 
ра ё не. Но вым ту рыс тыч ным 
пра дук там ста ла ані ма цый ная 
пра гра ма «Ад ра джэн не по-

лац ка га ся рэд не вя ко ва га суд-
на ход ства». Крэ а тыў ні ча юць 
і ў су сед нім Глы боц кім ра ё не. 
Ся дзі ба «Утры на» ста ла ста лі-
цай эка ла гіч на га фес ты ва лю 
«Эка Лэнд». У яго рам ках пра-
вя лі ку лі нар ны кон курс ся род 
гас па да роў аграр ных ся дзіб 
і жы ха роў ра ё на. А ў ся дзі бы 
«За па вет ны вост раў» і «Цэнтр 
Еў ро пы» ле тась на між на род-
ны фес ты валь пры еха ла ка ля 
са ра ка дай ве раў з Бе ла ру сі, 
Ра сіі і Укра і ны. На го дай ста ла 
маг чы масць па гру зіц ца ў са-
мае глы бо кае бе ла рус кае во-
зе ра — Доў гае.

У Мёр скім ра ё не на «Ма-
цей ка вай ся лі бе» ар га ні за ва лі 
лет ні ся мей ны ла гер. У пра-
гра ме бы лі ру хо мыя гуль ні, 
май стар-кла сы па ва лян ні 
воў ны, спек так лі і эк скур сіі 
па зна ка вых мясцінах ра ё на. 
А на Па стаў шчы не ў аг ра ся-
дзі бе «Ака ры на» пра вод зяц ца 
май стар-кла сы па ган чар ным 
мас тац тве...

У ка мі тэ це эка но мі кі Ві цеб-
ска га абл вы кан ка ма лі чаць, 
што ад ным з са мых перс пек-
тыў ных кі рун каў раз віц ця 
ту рыз му па ві нен стаць так 
зва ны эка ла гіч ны. Та кі від 
ад па чын ку на зы ва юць яшчэ 
«зя лё ным» — гэ та ка лі і са мі 
ту рыс ты пры но сяць мі ні мум 
шко ды на ва коль на му ася род-
дзю. Яго маг чы ма раз ві ваць 
у ра ё нах з не кра ну тай пры-
ро дай, з сель ска гас па дар-
чай на кі ра ва нас цю (апош ніх 
у Ві цеб скай воб лас ці боль-
шасць — 12 з 21).

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

САР ДЭЧ НА ЗА ПРА ША ЕМ!

Паў ноч ныя «фіш кі» 
аг ра ся дзіб

СТАР ШЫ Ў ДВА РЫ
не па га дах і зван нях, 

а па не раў на душ шы і сум лен ні

СТАЦЬ БЛІ ЖЭЙ

Ды рэк тар са цы яль на-пе да га гіч на га 
цэнт ра з пры тул кам Фрун зен ска га ра-
ё на Мін ска Ма ры на Стан ке віч ка жа, 
што 85 пра цэн таў яе па да печ ных вяр-
та юц ца ў род ныя сем'і. Яшчэ ад на ста-
ноў чая тэн дэн цыя — коль касць дзя цей, 
якія тра пі лі ў не бяс печ ную сі ту а цыю, 
змян ша ец ца. Ця пер у сце нах СПЦ 15 
не паў на лет ніх: ад 3 да 16 га доў. І ка-
неш не, тут ім ство ра ны доб рыя ўмо-
вы, з імі пра цу юць пе да го гі і псі хо ла гі, 
боль шасць з іх на вед ва юць баць кі, але 
ўсё роў на — дзе ці ні бы та пры ціс ну тыя 
тым, што з імі ад бы ло ся, яны су му юць 
па род ных і сяб рах, яны ба яц ца, што 
мо гуць ні ко лі больш не вяр нуц ца да-
до му...

Мар' я на Шчот кі на ад ра зу па ста ра-
ла ся раз ня во ліць ат мас фе ру, ска ра ціць 
дыс тан цыю па між са бой і на сель ні ка мі 
пры тул ку. Дзе ці пад рых та ва лі ну ма-
ры? Доб ра, але яна хо ча сес ці так, каб 
ба чыць усіх. І з кож ным па зна ё міц ца 
аса біс та. І рас пы таць пра за хап лен ні. 
І па да рун кі бы лі ін ды ві ду аль ныя. І дзе-
ці, спа чат ку трош кі на пру жа ныя і за ціс-
ну тыя, хут ка рас кры лі ся, за ўсмі ха лі ся і 
ста лі з за да валь нен нем рас каз ваць пра 
ся бе і свае за хап лен ні.

— Па ўсёй кра і не на бі рае сі лу ак цыя 
па да па мо зе ў пад рых тоў цы дзя цей 
да шко лы, — ска за ла по тым ві цэ-спі-
кер жур на ліс там. — Кож ны член Са ве та 
Рэс пуб лі кі возь ме ў ёй удзел: нех та на-
ве дае школь ную лі ней ку, нех та дзі ця чы 
дом. Ад на ча со ва Бе ла рус кі Са юз жан-
чын па ўсёй кра і не ўдзель ні чае ў ак цыі 

«Збя ром парт фель ра зам». Сён ня мы 
прый шлі ў СПЦ, да дзя цей, якіх ча со-
ва за бра лі з сям'і, яны зна хо дзяц ца ў 
скла да най сі ту а цыі і ма юць па трэ бу ў 
асаб лі вай ува зе. Перш чым прый сці да 
іх, мы спы та лі, ча го яны хо чуць.

Ві цэ-спі кер верх няй па ла ты пар-
ла мен та ўру чы ла кож на му дзі ця ці па 
спар тыў ным кас цю ме, пры чым усім — 
роз ныя. Акра мя та го, пры ту лак па поў-
ніў ся ўтуль ны мі крэс ла мі-па душ ка мі. 
Але, на пэў на, са мае важ нае ў гэ тай су-
стрэ чы — ат мас фе ра і па чуц цё, што ты 
не адзін, тваё жыц цё важ нае для ін шых 
лю дзей, на ват тых, хто ця бе не ве дае 
аса біс та. Не ве даў да гэ туль.

— Вель мі важ на, каб кож нае ма-
лое іш ло ў шко лу з доб рым на стро ем 
і бы ло да яе пад рых та ва нае, — лі чыць 
Мар' я на Шчот кі на. — Ме на ві та та му 
Прэ зі ды ум Бе ла рус ка га са ю за жан чын 
рых туе пра гра му на вед ван ня дзяў чат 
у дзі ця чай за кры тай уста но ве ў Пет-
ры ка ве.

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб-
лі кі зга да ла сло вы з пес ні, якую яна па-
чу ла тут, у СПЦ, з вус наў дзя цей: «Мы 
пад рас цём і ўсё па пра вім». «Дзя цін-
ства — гэ та та кі час, ка лі лю дзі ве раць 
у свет лую ма ру, ка лі яны ма раць. І мы 
па він ны аба вяз ко ва ў гэ тым да па маг-
чы. І са мае га лоў нае, кож нае дзі ця па-
він на ад чуць цеп лы ню і пад трым ку. 
Яно па він на прый сці пер ша га ве рас ня 
ў школь ны клас з доб рым на стро ем і 
ўпэў не нас цю, што не адзі но кае ў гэ тым 
све це», — да да ла па лі тык.

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду, На цы я наль ны 
ка ар ды на тар па Мэ тах устой лі ва га 
раз віц ця Мар' я на ШЧОТ КІ НА ўзя ла 
ўдзел у фо ру ме «Іна ва цыі пад лет каў 
і мо ла дзі для да сяг нен ня Мэт 
устой лі ва га раз віц ця».

Ме ра пры ем ства ад бы ло ся 15 жніў ня 
ў На цы я наль ным дзі ця чым аду ка цый-
на-азда раў лен чым цэнт ры «Зуб ра ня» 
і аб' яд на ла 150 пад лет каў. Яны прад-
ста ві лі свае ідэі і пра ек ты па да сяг нен ні 
Мэт устой лі ва га раз віц ця ў роз ных сфе-
рах — ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
зда ро ва га ла ду жыц ця, якас най аду ка-
цыі і ін шых. У рам ках фо ру му ад быў ся 
так са ма круг лы стол, які са браў ма ла-
дзёж ных па слоў МУР.

Мар' я на Шчот кі на па дзя ка ва ла 
ўдзель ні кам фо ру му за ак тыў насць і 
ад зна чы ла асаб лі вую ро лю мо ла дзі ў 
ра бо це па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га 
раз віц ця. «Мы хо чам па чуць мо ладзь 
і вы зна чыць тыя тэ мы, кі рун кі, які мі 
бу дзем ра зам зай мац ца, — ска за ла 
яна. — Мы ча ка ем яр кіх вы ступ лен няў, 
іні цы я тыў. Ка лі ма ла дым лю дзям ці ка-
выя гэ тыя пы тан ні, зна чыць, бу дзе над 
чым пра ца ваць».

У Бе ла ру сі на роз ных уз роў нях пра-
во дзіц ца ра бо та па ўклю чэн ні мо ла дзі 
ў дзей насць па да сяг нен ні Мэт устой-
лі ва га раз віц ця. «Важ на ін фар ма ваць 
ма ла дых лю дзей, шко лы, сад кі аб Мэ-
тах устой лі ва га раз віц ця, бо за мо лад-
дзю — на ша бу ду чы ня», — пад агуль ні ла 
Мар' я на Шчот кі на.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду па эка но мі цы, бюд жэ це і 
фі нан сах Ула дзі мір Пан цю хоў уз яў 
удзел у адзі ным дні ін фар ма ван ня 
і пра вёў су стрэ чы з вы бар шчы ка мі 
Крас на поль ска га і Кас цю ко віц ка га 
ра ё наў Ма гі лёў скай воб лас ці. Пра гэ та 
па ве дам ляе прэс-служ ба верх няй 
па ла ты пар ла мен та.

На ме ра пры ем стве аб мяр коў ва лі ся 
пы тан ні комп лекс на га раз віц ця паўд нё-
ва-ўсход ніх рэ гі ё наў воб лас ці, ства рэн-
ня спры яль ных умоў для пра жы ван ня 
на сель ніц тва ў ад па вед нас ці з Ука зам 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

8 чэр ве ня 2015 г. № 235 «Аб са цы яль на-
эка на міч ным раз віц ці паўд нё ва-ўсход-
ня га рэ гі ё на Ма гі лёў скай воб лас ці».

Пад час су стрэ чы вы бар шчы кі за да-
ва лі пы тан ні аб зме нах у Пад атко вым 
ко дэк се Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пе ра раз-
лі ку ра бо чых пен сій, ак ты ві за цыі ра бо-
ты аў та крам і ма шын па раз во зе хле ба, 
ства рэн ні но вых да дат ко вых пра цоў ных 
мес цаў, раз віц ці вы твор час ці дрэ ва ап-
ра цоў кі, вы зва лен ні ад штраф ных санк-
цый і вы ка нан ні са цы яль ных стан дар-
таў. Асоб на бы ло па стаў ле на пы тан не 
аб не аб ход нас ці ства рэн ня гра мад ска га 
аб' яд нан ня аба рон цаў па мя ці і праў ды 
пра Вя лі кую ай чын ную вай ну.

Да ся гаць Мэт з мо лад дзюДа ся гаць Мэт з мо лад дзю

Пы тан ні на дзён ныя і гла баль ныяПы тан ні на дзён ныя і гла баль ныя

Усё дрэн нае мі неУсё дрэн нае мі не
Ві цэ-спі кер са ве та Рэс пуб лі кі на ве да ла дзі ця чы пры ту лак

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Та кія ві зі ты 
до сыць скла да ныя. 
Па-пер шае — дзе ці, 
якія не цер пяць 
па ка зу хі і ня шчы рас ці. 
Па-дру гое — 
пры ту лак. Гэ та 
зна чыць, што дзе ці 
зна хо дзяц ца ў бя дзе. 
Ужо ў бяс пе цы 
і да стат ку, але 
яшчэ не з баць ка мі, 
і не вя до ма па куль 
дак лад на, як 
скла дзец ца іх жыц цё 
да лей.


